
Generalforsamling i Vejen og Omegns Sportsfiskerforening,  

mandag den 6. februar 2017 kl. 19.00, på Baungårdsvej 2, Vejen. 
 

24 medlemmer deltog. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Jan Thorsted blev valgt. 

Konstaterede lovligheden af generalforsamlingen. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Michael kom i sin beretning bl.a. omkring flg. emner: 

Omkring 160 medlemmer. Dagkortsalg er stagnerende, nok begrundet i manglende 

fangster og faldende interesse for fiskesporten generelt.  

Anstrengt økonomi.  

Vi nærmer os nu for alvor fjernelsen af spærringerne i Kongeåen. Høringsfasen udløber ved 

udgangen af februar måned. 

En fin juniorafdeling.  

 

Flemming informerede. 20 aktive juniorer. Mange ture. Laver bytte med andre foreninger 

på fiskevand. 5 juniorer på juniorlederkursus. I vinterperioden er der hver 14. dag 

grejaftner på Baungårdsvej. 

 

Kontingenterne stiger en smule. 

Fiskesøen har nu en fiskeplads for handikappede. Der udføres et stort arbejde ved søen af 

især 3 af bestyrelsens ”seniorer”.  

Kongeåsammenslutningen tager sig af kontrol ved åen, laksekvoter, vandløbsrestaurering, 

handlingsplan for åen. Vejen Kommune har i 2016 lavet tre mindre projekter i tilløb. Der 

arbejdes også på projekter ved både Store- og Lille Vandmølle. 

Omkring 1000 fisk er i år ”løftet op” ved Jedsted. 

Laksekvoten endnu ikke meldt ud. 

På trods af problemer i Gelsåsammenslutninger fortsætter vi med medlemskab. Betaler et 

beskedent ekstra beløb. 

Kuttertur med lidt uroligt vejr, men der kom dog fisk ombord. 

Hjemmesiden mangler gode historier, så webmaster efterlyser nyheder. 

Pensionistgruppen hygger sig med mange gode tiltag. Der foreligger allerede et program 

for 2017. 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Simon gennemgik regnskabet. 



Øgede udgifter til: ny leverandør af fisk til søen i Drostrup. Leje af søen dækker over både 

2015 og 2016. Etableringer ved søen.  

Vigende salg af dagkort. 

Pæn besparelse på bredlejen.  

Intet lodsejerarrangement. 

Efter et par år med større underskud, ser økonomien nu fornuftig ud. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

Budgettet blev fremlagt. Ser realistisk ud. 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Flemming Sørensen 

Calle V. Knudsen 

Mikkel Sørensen 

Simon Simonsen 

Der var genvalg til alle poster. 

 

6. Valg af 2 suppleanter 

Hans-Jørn Lauritzen 

Hans Jørgen Pedersen 

Genvalg. 

 

7. Valg af 1 revisor  

Torben Nielsen på valg. 

Genvalg 

 

8. Evt. 

Spørgsmål til fredning af stallinger. Der er endnu ikke modtaget nogen bekendtgørelse 

omkring emnet. 

Opfordring til medlemmer om at indsende billeder og gode historier. 

30 og 31. marts er der stor udstilling på Knudepunktet, hvor pensionistgruppen deltager. 

Calle berettede om sikkerheden i forbindelse med vadefiskeri. 

Klubaften den 27. marts på Baungårdsvej. 

Simon ønsker at rose Esbjerg Kommunes arbejde omkring projektet ved Jedsted Mølle. 

Dirigenten sluttede med at rose bestyrelsen for et godt og solidt arbejde omkring 

økonomien. 

 

Aftenen slutter med foredrag om moderne fiskeopdræt på anlæg i Vejen Kommune. 

 


